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InterCat 

Διεθνής ομάδα για τον Κυκλικό και 
Προσβάσιμο τουρισμό 

 
 

Από τις 25 έως τις 29 Οκτωβρίου, στο Πόντε ντε Λίμα της Πορτογαλίας, έλαβε χώρα η εκπαίδευση για το προσωπικό των εταίρ ω ν  

του έργου, αλλά και για εκπαιδευτές, της διεθνούς κοινοπραξίας InterCat που αφορά τον Κυκλικό και Προσβάσιμο Τουρισμό .  

Τις 5 μέρες που διήρκησε η εκπαίδευση, συμμετείχ αν συνολικά 25 άτομα. Κατά τη διάρκεια των 5 ημερών στους συμμετέχοντ ες  

δόθηκε η ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω στις έννοιες του προσβάσιμου και κυκλικού τουρισμού  και στις βέλτιστες πρακτικές  

αυτών. Αυτή η εκπαιδευτική δράση, βασικός άξονας του έργου, στόχευε στη παροχή λύσεων σχετικά με την έλλειψη εργατικού 

δυναμικού, αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται, στο τομέα του κυκλικού και προσβάσιμου τουρισμού.  

Πρόσφατες Δράσεις 
Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση ήταν όλοι οι εταίροι: New Horizons (Ιταλία), Previform  

(Πορτογαλία), Fundación Universitat Jaume I-Empresa (Ισπανία), Εργασία  

Εκπαιδευτική Α.Ε. (Ελλάδα) και Ecological Future Education (Λετονία). Όλη 

εκπαίδευση ήταν δυναμική και διαδραστική, με όλους τους εταίρους να 

πραγματοποιούν τις εκπαιδεύσεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοείται η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, γεγονός που κίνησε το ενδιαφέρον όλων .  

Εκτός από τις καθημερινές εκπαιδεύσεις, έλαβαν χώρα και δύο εκπαιδευτικέ ς 

επισκέψεις που στόχευαν στο να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις βέλτιστες πρακτικέ ς 

κυκλικού και προσβάσιμου τουρισμού στην Πορτογαλία. Η πρώτη επίσκεψη ήταν στο 

ξενοδοχείο FeelViana που προάγει τη βιωσιμότητα. Η δεύτερη επίσκεψη έγινε στην 

πόλη Penafiel όπου οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν από υπαλλήλους του δήμου σε 

όλη τη πόλη δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα σημεία όπου είχαν γίνει ειδικέ ς 

βελτιώσεις, αλλά και εγκαταστάσεις που διευκολύνουν την προσβασιμότητα των 

κατοίκων και των επισκεπτών. Ακολούθησε επίσκεψη στο μουσείο της πόλης, το 

οποίο είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να είναι προσβάσιμο για 

όλους.  Ανάμεσα στα σύγχρονα μέσα που διατίθενται στους επισκέπτες είναι: 

ακουστικά για άτομα με προβλήματα όρασης και tablet με διερμηνεία στη νοηματ ική 

γλώσσα, ώστε άτομα με προβλήματα ακοής να έχουν πρόσβαση στις ίδιες  

πληροφορίες. Επίσης, όλη η κτιριακή εγκατάσταση του μουσείου ήταν δομημένη έτσι,  

με ανελκυστήρες, ράμπες, κτλ, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε άτομα με 

κινητικά προβλήματα. 

 

 

Λίγα λόγια για το

 έργο: 

Το έργο InterCat στοχεύει 

στην ανάπτυξη μιας 

καινοτόμου μεθοδολογίας 

μάθησης για επαγγελματίες 

και εκπαιδευόμενους που θα 

ενισχύει τον κυκλικό και 

προσβάσιμο τουρισμό. Αυτοί 

οι στόχοι θα επιτευχθούν 

μέσω των δράσεων και 

αποτελεσμάτων του έργου:  

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο για 

το προσωπικό και τους 

εκπαιδευτές για κυκλικό και 

προσβάσιμο τουρισμό στην 

Πορτογαλία 

- Γλωσσάρι όρων πάνω στο 

κυκλικό και προσβάσιμο 

τουρισμό 

- Εκπαιδευτική επίσκεψη 

στην Ισπανία, εκπαίδευση με 

πραγματικές μελέτες 

περιπτώσεων 

- ένα ειδικά προσαρμοσμένο 

εργαλείο το DIATool: με τη 

μορφή ενός προτύπου 

παρατήρησης.



 

  

 

  

 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

 

Έγιναν εκπαιδευτικές επισκέψεις στη κωμόπολη Viana do 
Castelo και το χωριό Penafiel με τη συμμετοχή και των 25 

συμμετεχόντων. 
 

 

 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα IncetCAT 
στην Ελλάδα. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Οι εταίροι του έργου                      
New Horizons  

 
 
 
 

 
Ecological Future Education 

 

 

 
 

ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA  

 

 

PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Lda 

 

 

 
 

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa 
 

 
 

 
 

 Ακολουθήστε μας! #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 
 
 
 
 
 
 
 

Επόμενες 
Δράσεις 

Οι εταίροι θα συναντηθούν δια 

ζώσης και πάλι στη Ελλάδα όπου  

θα γίνει προσπάθεια να γνωρίσουν 

ακόμα περισσότερα ρεαλιστικά 

παραδείγματα Κυκλικού και 

Προσβάσιμου Τουρισμού. 

 
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις α πόψεις 

μόνο του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτήν. 

http://www.facebook.com/groups/1937523713062432
https://www.facebook.com/InterCatProject
https://twitter.com/InterCatProject

